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 2 (002الوالء )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبين

 .أجمعين
 أما بعد:

ميراث الوالء من باب إضافة الشيء إلى  "باب ميراث الوالء"-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف
نما يورث به ؛سببه ألنه سبب  ؛ألن الوالء يوَرث به وال ُيوَرث فيه فرق بينهما؟ الوالء ال يورث وا 

 من إضافة الشيء إلى سببه.
 أسببببببببببببببببباب ميبببببببببببببببببراث البببببببببببببببببور   ال بببببببببببببببببة

 
 كبببببببببببببببببببببببب  ي يببببببببببببببببببببببببد ربببببببببببببببببببببببببه الورا ببببببببببببببببببببببببة 

 نكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  ووالء ونسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 

 ومببببببببببببببببا بعببببببببببببببببد ن للموار ببببببببببببببببث سبببببببببببببببببب 
 ال رق بين كونه يورث أو يورث به؟ ما 

 طالب: ................
 لكن    من فائدة عملية؟ نعم

 طالب: ................
 نعم.

 طالب: ................
ف ومات أحد ما عن واحد عن ا نين كما سيأتي في مسألة ذكر ا المؤل       إذا مات الميت م الا 

يكونوا  ومات ال اني عن تسعة ومقتضى كونه يورث والتسعة لهم النصف كونه يورث به ال،
 أوطيب األوقاف والوصايا تورث  ،كما قرر المؤلف على ما سيأتي ةمتساو ين ك  واحد له عشر 

في الوصايا أوقف شخص وقال ألوالدي    نصيبه نصيب  ،مسألة نظير  ذهب نأتييورث بها؟ 
ذا مات الجميع عن أبناء مت اوتين ك  واحد  ،قب  إخوانه ينتق  إلى ور ته أوالا  ؟الولد الذي مات وا 
    القسمة تكون على عدد الرؤوس ال رعية أو على عدد الرؤوس األصلية؟ ،له عدد يختلف

 طالب: ................
 الء.الوقف غير الو 

 طالب: ................
  و؟ ما

 طالب: ................
 يعني بعدد األصول أو بعدد ال روع؟

 طالب: ................
 عدد م معروف. ،ال، ينضبط



 

 

 

 

 

3
 
 

3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ................
 يتضرر عندنا  نا؟ لماذا

 طالب: ................
وسبب االختالف  ،غير مطابق؟ قد يختلف الحكم لكن التنظير مطابق أويعني التنظير مطابق 

م    ذه المسائ  كالباب السابق أو الكتاب  ،أو االت اق كون الوقف يورث أو ال يورث م   الوالء
ا الناس لما كان عمليا  ،ولذلك ال تتقن مسائله وال تتداول بين العلماء وطالب العلم ؛غير عملي

ونرجو أن يكون في  ،فالناس يهتمون بما تمس إليه حاجتهم ،ة والككاةيعرفونه كأحكام الصال
تعود  ذه األحكام إذا كان لألمة استقالال ا وكيانها وصار لها موقع  -إن شاء هللا تعالى -القر ب

لهم وجود يستعان ببعضهم على بعض أدوات وأي  ليساآلن  ،في المجتمع على ما قالوا الدولي
 اغتراب يقول ابن القيم:

 التبببببببببببببي تنببببببببببببباغربوأي اغتبببببببببببببراب فبببببببببببببوق 
 

بببببببببب   ملهبببببببببا أضبببببببببحت األعببببببببببداء فينبببببببببا تحك 
في حديث  -عليه الصالة والسالم-أص   ذا الباب قول النبي -رحمه هللا-قال ،وهللا المستعان 

وال يرث النساء  :الوالء؟ قالباإلرث معنى  ما «الوالء لمن أعتق الوالء لمن أعتق»عائشة وغير ا 
ت المرأة بعتق ألن األص  في الوالء أنه للعصبة لكن إذا من   ؛لهن عالقة ليسالنساء  ،من الوالء

 الرقبة صارت عصبة.
 ا عصببببببببببببةرا فبببببببببببي النسببببببببببباء ُطبببببببببببولبببببببببببيس 

 
 ت بعتبببببببببببببببببق الرقببببببببببببببببببةإال التبببببببببببببببببي من ببببببببببببببببب 

 طالب: ................ 
 .نعمبالوالء 

 طالب: ................
 ف.من أعتقن وم   ما ذكر المؤل    إال من أعتقن أو أعتقال يرث من النساء بالوالء  نعم

 طالب: ................

 سببية. تأتي ؟سببية يعني     ي
يتعد  إر ها إلى غير من أعتقت أو وال يعني ما ترث  ،وال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن

وال ينتق   ذا اإلرث إلى غير المعتقة أو بنت المعت ق في رواية على ما  ،أعتقه من أعتقت
أحد معه    يوجد -رحمه هللا-فبنت المعت ق في الرواية األخر  التي أشار إليها المصن    ،سيأتي

كان فيه  لكن ،أنا وهللا نسيتها أتى بها، اأحد أر   ال لكنالطبعة األولى؟ طلبنا ا الدرس الماضي 
 يأتي بها.إلخوان واحد من ا

 أو أعتق من أعتقن"مباشرة أو بواسطة عتيقها  "وال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن" :قال
وأما  ،ة وفيه تحر ر بدون مقاب معروف أنه في حال العتق فيه من   "أو كاتبن أو كاتب من كاتبن
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 رق بين المكاَتبة والعتق من وذكرنا في الدرس السابق ال ،بالنسبة للمكاَتبة فهي تحر ر لكن بمقاب 
والذي رجح  ،شبه من  ذا وفيه شبه من  ذا يوجد ،جهة وبين المكاَتبة والبيع من جهة أخر  

فكونه يعطي  ،المكاتبة بالعتق السيما في  ذا الباب أنه مادام عليه در م فهو رقيق وكسبه لسيده
ا قال لعبده اذ ب لو أن سيدا  ولذا ؛سيده من كسبه الذي  و في األص  له كأنه من عليه بعتقه

قال لمك وله اذ ب  يمنع لكن لو أن ك يالا  الك  الكسب له  ،فاكتسب لي ُيمنع؟ يكتسب له
 فاكتسب والمال بيني وبينك نص ين.

 طالب: ................

 ؟لماذا
 طالب: ................

 أخذ األجرة؟ كيف
 طالب: ................

ر  ؤالء العمالة له الموضوع كان له إبرام العقود وله محالت تشتغ  تدب   و إذا كان له دور في 
أما بمجرد الك الة التي  ي أقرب ما تكون من األخذ على الجاه فم    ذا  ،أن يأخذ بمقاب  ذلك

يختلف فيه أ   العلم والمرجح عند األك ر عدم الجواك إضافة إلى أن  ذا يخالف األنظمة 
  اسد.المرعية و ترتب عليه م
 طالب: ................

يضرب عليهم مبلغ يومي أو شهري وقد  سيارات األجرة يقودون  ترونهم الذين    الذين ،أو نسبة
 ،فتجد م يتصرفون تصرفات مجانين من أج  الكسب ،ال يطاق إال بمشقة شديدة ايكون كبير 
كانت السيارات الكبيرة أو  ما يرحمون أحد وال يراعونه سواءو تجد عند م التأمين إلى ذلك إضافة 

ونكاول مقدمات غير شرعية  ،من األنظمة الدخيلةوك   ذا  ،الصغيرة حص  بسببها حوادث ك يرة
ه؟! وهللا ئمن ورا نرجو فماذاأفتينا بحرمة التأمين  ،فبالضرورة أن يكون نتائجها غير شرعية

 المستعان.
أنها  "رواية أخرى في بنت المعِتق خاصة" -رحمه هللا -اإلمام أحمد "وقد روي عن أبي عبد هللا"

ا بنت المعت ق يست نى من ذلك أيضا  ،است ناء مما سبق وال يرث النساء من الوالء إال ما ذكر ترث
صلى هللا عليه -لما روي عن النبي "فتأخذ حكمه على  ذه الرواية  ،لقربها منه وبضعة منه

أنه وّرث بنت حمزة عمه من  -عليه وسلم صلى هللا-لما روي عن النبي "دلي  الرواية  "-وسلم
وقال الهي مي في  ،والحديث كما يقول المعل  ق خرجه اإلمام أحمد في المسند "الذي أعتقه حمزة

يعني  ،مجمع الكوائد رجاله رجال الصحيح إال أن قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمكة
 تخر ج غير  ذا؟ ، للحديثصاحبة القصة

 .....طالب: ...........
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 معك أوال؟ ما الذييقول؟  ماذا
 طالب: ................

 عالقته بدرسنا؟! ماالكافي؟! 
 طالب: ................

 فقه اإلمام أحمد!
 طالب: ................

المقنع أقرب ب أتيتأنا أعرف أن المسائ  متشابهة لكن شتان بين الكافي وبين الخرقي لو أنك 
 !أوال؟

 ................طالب: 

  و؟! ما
 طالب: ................

 ؟ أنت صورته أراه،ارفع الكتاب 
 طالب: ................

 فيه خير ولك أجر لما رفعته. نعم ما شاء هللا عليك،
 طالب: ................

 اقرأ. نعم
 طالب: ................

 الحديث. د نحن نر الحديث؟  أو؟ القول كيف
 ................طالب: 

 !ال أدري وهللا
 طالب: ................

 معنى  ذا الكالم؟! ما حدي ي إال أن إبرا يم تقحم قول بتخر ج ليسالتخر ج  ذا  لكنال، 
 طالب: ................

 حكم عليه؟
 طالب: ................

 رحم هللا الجميع. اأحدسعيد بن منصور الحنابلة ال يعدلون ب ،بسعيد نعم الحنابلة م تونون 
 طالب: ................

ألن مسائلهم مطابقة لما يرويه كأنه استدالل للمذ ب و ذه فائدة مهمة أال يقرأ المتن ال قهي إال 
كتاب اسمه ك اية المستقنع من أدلة المقنع يقرن  سنواتا يعني خرج قب  مهمة جدا  ،بمتن حدي ي

 ا أو الحديث من غير ت قه ال،  ذا مع  ذا. يؤخذ ال قه مجردا بالمقنع يقرأ  ذا ويقرأ  ذا معه لئال
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 طالب: ................

 في التعليق المغني.
 طالب: ................

 شمس الحق العظيم أبادي مؤلف عون المعبود. ،ما  و المغني على الدارقطني نعم
 طالب: ................

 وما تعرض لسماع قتادة من سلمى؟
 ..............طالب: ..

 من طر قه؟ ليسأو 
 طالب: ................

 غيره. وليس  ناك  ذا العمدة في الباب 
 طالب: ................

 يقول؟ ماذا
 طالب: ................

 عبد الرحمن بن ك اد األفر قي  ذا ضعيف.
 طالب: ................

 و ذا فيه انقطاع.
 طالب: ................

 لحمكة. ال،  و
 طالب: ................

 أعتقت؟ التي ي 
 طالب: ................

الوالء لمن أعتق على ك  حال  ذه الرواية مبنية على  ذا الخبر وفيه  ،إذا أعتقت ما فيه إشكال
 الضعف الذي سمعتم.

 طالب: ................

 بنت المعت ق. ،بنت حمكة أمه سلمى؟ سلمى بنت من؟ عندنا يقول لم يسمع من سلمى يعني كيف
 طالب: ................

  و؟ ما
 طالب: ................

 يقبله ولو قال مرس  صحيح. اليرد المرس   ومنيبقى أنه مرس  يقبله من يقب  المرس   نعم
 طالب: ................
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 .،  ذا التعليق الذي عندنا ما كاد شيئاعندنا  ذا الذي
 رواية؟ في الطبقات.في الطبقات ما ُذكرت ال
 طالب: ................

 ؟الخالل يعلق على مسائ  غالم أليسإسماعي  
 طالب: ................

ذا مات المعِتق وخّلف ابن معِتقه وأبا معِتقه" -رحمه هللا -قال  "والوالء ألقرب عصبة المعِتق وا 
ذا مات المعَتق وخلف ابن "يكون كأن المعت ق  و المي  ت  ومقتضى ذلك أن  "معِتقه وأبا معِتقهوا 

ألنه لو مات عن أب وابن كان  "وأبا معِتقه فألبي معِتقه السدس"ت ميت؟ مي   أوالمعت ق حي 
طيب افترض أن المعت ق ما  ،فألبي معتقه السدس وما بقي فلالبن ،لألب السدس ولالبن الباقي

تقدم أنه في  ؟انع من موانع اإلرثلكن إذا وجد م ،مات مع وجوده من غير مانع يأخذ المال كله
إذا قت  من أعتقه    يرث القات ؟ ال  ؟الباب السابق أن اختالف الدين ال يمنع لكن قت  م الا 

 يرث    ينتق  إر ه إلى ور ته؟ 
 طالب: ................

 ؟لماذا
 طالب: ................

 ؟كيف
 طالب: ................

 فيرث؟
 ................طالب: 

 ؟كيف
 طالب: ................

 وليس لهم وارث غير م؟
 طالب: ................

 وجوده م   عدمه. كامال الكن األب محروم حرمان
 طالب: ................

  و؟ ما
 طالب: ................

 يعني ُيتََّهم؟
 طالب: ................

 ألن االبن وما يملك ألبيه. ؛نعم ،فقد انت ع
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 طالب: ................

 ينقص؟ ماذااألب؟ 
 طالب: ................

 يقت  بأبيه؟
 طالب: ................

 يقت  لكن العكس ال. بلى
ذا خلف أخا معتقه وجد معتقه كان الوالء بينهما  ،فألبي معتقه السدس وما بقي فلالبن" وا 

فإن لم يكن معهم  ،مما يختاره المؤلف أن الجد يقاسم اإلخوة  ذا بناء على ما سبق "نصفين
ل ؛ ألنه يقسم على ا نين بدوارث فيأخذ األحظ من المقاسمة و لث المال و نا المقاسمة أحظ له

 ما يكون على  ال ة.
 طالب: ................

 ؟كيف
 طالب: ................

 في الجناية. عالقةلهم  ليسفي الجناية؟!  عالقةأبناء المقتول األول؟! لهم  عالقة ما
ذا خلف أخا معت قه وجد معت قه كان الوالء بينهما نص ين ألن المقاسمة في  ذه الصورة أحظ  ؛وا 

ذا هلك رجل "وعلى القول ال اني و و أن الجد أب واإلخوة ال ير ون معه فالمال كله للجد  ،للجد وا 
 معَتق؟  أوأصله معت ق  ذا الهالك عن ابنين ومولى يعني  لك رج   "عن ابنين ومولى

 طالب: ................

 معَتق؟! كيفال، 
 طالب: ................

ذا هلك رجل عن ابنين " ذه تركة  ،يرث  ذامعت ق ألنه   م أعتق وصار له  اكان رقيق "مولىو وا 
 كيفالمعت ق  "مات المولى عن ابن ثمفمات أحد االبنين بعده "ومات وسيده موجود  ،أوالد

 معَتق؟
 طالب: ................

 في المسألة األولى  لك رج  عن ابنين ومولى. "ثم مات المولى المعَتق فماله البن معِتقه"
 طالب: ................

 .امعت قيصير 
 طالب: ................

 له شيء. المعَتق ليس أوتقسم تركة  ذا الهالك س أليسيعني 
 طالب: ................
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أن نقسم  نادإذا أر  ؟   المولى من أعلى أو من أس   ،أص  المسألة  لك رج  عن ابنين ومولى
 ع على المسألة.لكن إذا أردنا أن نذكره لن ر    اتركة  ذا الهالك ما له شيء فيتعين أن يكون معت ق

 طالب: ................

من أج   ليس "ثم مات المولى المعَتق فماله البن معِتقه فمات أحد االبنين بعده عن ابن"نعم، 
 م مات المولى المعَتق فماله البن  ،ذكره في األول فمات أحد االبنين بعده عن ابن ،التور ث
 معت قه.

 طالب: ................

 .الوالء سيأتي
 طالب: ................

  و؟ ما
 طالب: ................

 يقول؟ ماذاالمغني 
 طالب: ................

 المغني؟
 طالب: ................

  ليست ال ال، تر  الطبعة 
 طالب: ................

 فماله البن معت قه..
 طالب: ................

 ال اني مات أحد االبنين بقي واحد.
 طالب: ................

 وسكت عن ال اني. ن مات واحد منهمما عندنا إشكال في  ذا لكن  و مات عن ا ني
 طالب: ................

ذا  لك.لحظة اختالف الطبعات يش  وش اقرأ علي من المغني وا 
 طالب: ................

 يقول؟ ماذاألن مقتضى الوالء انتقال المال والمغني  ؛ماله والوالء ال فرق 
 طالب: ................

 .امعروف كما لو كان إر  نعم
 ...طالب: .............

 معروف. نعم
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 طالب: ................

 ألن الوالء للُكْبر كذا؟
 طالب: ................

 عندنا ُضبطت للُكْبر.
 طالب: ................

 أي طبعة؟ 
 طالب: ................

 .أنظررفعها ا ،ارفعه وأعلمك
 طالب: ................

 عندك؟ ماذا نعم المغني،
 ................طالب: 

 الك َبر.
 طالب: ................

 لهجتنا ُكْبر ُكْبر.
ولو هلك االبنان بعده قبل مواله وخلف أحد االبنين ابنا وخلف اآلخر تسعة ومات المولى "قال 

و ذا ما ذكرناه في شر  الترجمة في  "المعَتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة
ولو قلنا إنه يوَرث لقلنا القسمة من ا نين على عدد الرؤوس  ،يوَرث أو يوَرث به ميراث الوالء   

 ،األصلية  م مال من ليس له إال واحد ينتق  إليه ومال من له تسعة ينتق  إليهم ويقسم بينهم
كان ماله بينهم على عدد م لك  واحد منهم  "ومات المولى المعَتق كان ماله بينهم على عددهم"
عن  اال نين أوصى لرجلين مات واحد منهمأوصى  ،  م    ذا في األوقاف والوصاياق شرة،عُ 

أو يقسم على عشرة  ؟   نقول يقسم على ا نين باعتبار أنه يوَرث ،واحد وال اني عن عشرة
حسب ال روع؟ إذا  أوم   الوالء يقسم على حسب الرؤوس األصلية  ؟باعتبار أنه يورث به
 فيه إشكال لكن مع تساوي الدرجات. ليست اوتت درجاتهم  ذا 

 طالب: ................

 أوصى ل الن وفالن أو وقف  ذا البيت على فالن وفالن وذر تهم ما تناسلوا.
 طالب: ................

نما يورث به فيكون م    ومقتضى الوقف وأنه  بت وأنه ال ينتق  إنما تنتق  غلته فهو ال يورث وا 
ي أن أنه إذا كاد عن حاجة الموص  يسترو  منهم بعض الحنابلة و قهاء ال بعض لكن  ،ما معنا

 االبيت فيه ضحية بألف أو أل ين و و يؤجر بعشر ن أل ذا وقال   اأوقف بيت ا،الباقي يوكع إر 
تقسم  الباقية  مانية عشرال ،حاجته بالبيتاألضحية  ذه  ُي ع  بها؟! ماذاطيب ال مانية عشر 
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وبعضهم قال  ،لذي ي تي به بعضهم و و قول معروف عند الحنابلةترد على الور ة  ذا او 
خالص خرج من ذمته ما يعود إلى ور ته شيء يجع  في ن س المصرف أو نظيره أو قر ب منه 

أدركنا م يحكم برجوعه إلى  ، وبعض القضاة الكبار الذينألنه أخرجه من ملكه ؛من أعمال الخير
يعني ك ير من األوقاف والوصايا يترتب عليها مشاك   ،حمالور ة إذا كان  ناك مشاك  وقطيعة ر 

لكن  ،فتجده يقسم غلة الوقف على الور ة من أج  قطع دابر  ذه المشاك  ومن باب اإلصال 
الوقف األص  فيه ال بوت والدوام ونصوصه معروفة تحبيس األص  وتسبي  المن عة يبقى لينت ع 

وأبناء  اكبير  اأنا أعرف وق   اد وكأنه ما أوقف شيئا،لور ة ما استأما إذا عاد إلى ا ،به صاحبه
ألنه قديم ويقسم إذا جاءت الغلة على الرؤوس األربعة  ؛الميت أربعة ولك  واحد جيوش من الور ة

 ،لكنهم بالسوية  ذا ما است اد من الوقف ،ة ألف،  ال مائتينمئ ،وأعطي ك  واحد منهم نصيبه
ويص  الحد بالمشاحنات والنكاع والشقاق أن يكون للموق ف مساجد وتحتاج إلى  ، ذا كأنه تركة
 لها من المحسنين وهللا المستعان. ُيلتمسعمر وال تصان من  ذه األموال إنما صيانة فال تُ 

 أوا فوالؤه البنه و و حي من أعتق عبدا  "ا فوالؤه البنه وعقله على عصبتهومن أعتق عبد  "
 مات؟ 

 ..........طالب: ......

يعني م    ،ما ألحد كالم فوالؤه البنه ير ه وجنايته عقله على العصبة احيكان عند موته إذا 
 جناية غيره لكن على عصبة المعَتق أو على عصبة المعت ق؟ 

 طالب: ................

 ؟ تأتي كيفشوف الضمائر 
 طالب: ................

الميت وعقله على عصبته    نقول أن  ،البن  ذا المعت ق ،ا ومات والؤه لالبنأعتق عبدا اآلن من 
 أو على عقله الضمير أقرب مذكور؟ ؟الضمير يعود على ما عاد عليه قوله البنه

 طالب: ................

 ؟كيف
 طالب: ................

 يدخلون. ال و واحد منهم يدفع مع أنهم  إذا قلنا أنه ،يعني  و واحد منهم
 .........طالب: .......

 قال الشار ؟ ماذاما يدخلونه، 
 طالب: ................

 أعد من أول.
 طالب: ................
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 ؟ لمناالبن  ذا 
 طالب: ................

 وانتهى اإلشكال؟ إرث. اإر  أوفوالؤه البنه، ُيسمى والء؟ إذا صار ابنه ابن المعَتق يسمى والء 
 طالب: ................

 الشر  ؟ في 
 طالب: ................

 ين؟ عندك؟أ
 طالب: ................

 ،صار الك  للمعت ق ،ا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميرا هف وار ا من عصبات مواله إذ لو خل  
أو عصبة كانوا أحق من عصبة مواله  األن المعَتق لو خلَّف وار  ؛صار االبن والعصبة للمعت ق

 المعت ق.
 ..............طالب: ..

 عبد هللا. ت ض  يا أبا
 المؤذن يؤذن.

 يقول؟ ماذا
 طالب: ................

 يقول؟ ماذا
 طالب: ................

وبالمقاب   ،ألن العق  على العصبة فورث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعَتق
عنه  بالضمان مادام ور وا بالوالء يعقلون  إذا لم يكن له وارث وال عاصب فالُغنم مع الُغرم والخراج

 .نر  ماذا قال  من المغني كم   بالوالء،
 طالب: ................

 يعدون في العاقلة. المعروف 
 طالب: ................

  و؟ ما
 طالب: ................

 مو ق من المسند؟ ذكر  ذا اإلمام أحمد؟
 طالب: ................

 جكء وال ص حة؟ بدون 
 طالب: ................
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والكبير ابنها؟ دون العباس الذي  و  -عليه الصالة والسالم-عمة النبي  ليستلحظة ص ية 
وقضى بوالء أم  انئ لجهدة ابن  بيرة الذي  و ابنها دون  ،قضى به البنها دون أخيها ،أخو ا

 علي أخيها.
 طالب: ................

 ابن المعت قة.
 : ................طالب

 نعم  ذا العق .
 طالب: ................

 ُمْعَتق ها فال تعق  عن ُمْعَتق ها بال تح.
 طالب: ................

 كم . أ فص ،
 طالب: ................

 فص ..
 طالب: ................

 ؟مخرَّج أخرج القصة رج  توفي
 طالب: ................

 ال، التخر ج.
 ................طالب: 

يعني لو صح أال يقال أن المال لم ينتق  باإلرث إنما انتق  إلى ولي األمر ورأ  حاجة  ،وغيره
 ال المعَتق ما يرث.ليس من باب اإلرث وا   ،له وارث غيره و و أولى الناس به  ذا المعَتق ليس

 طالب: ................

ا فيكون من باب ألنه ليس من أسباب اإلرث ات اقا  ؛ و أقرب من غيره وال يكون عن طر ق اإلرث
استلم ولي األمر لبيت المال  ذا األص  مآله إلى بيت المال فرأ  أن  ذا الشخص أولى به من 

 غيره كما يعطي ولي األمر من غير سبب.
 طالب: ................

 لكن ليس من األسباب معروف. نعم
 طالب: ................

وعامة أ   العلم  ؟أو ال اولذا اختلف في كونه سبب ؛ألن  ذا السبب فيه نوع خصوصية نعم؛
لكن  ذا الحديث إذا أردنا أن  ،غيره ليس  ناك «إنما الوالء لمن أعتق»على أنه ليس بسبب 

ن أردنا أن نخرجه على ما ذكرنا ماشي استحقه بيت المال باستالم  نجعله أصال في المسألة وا 
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السلطان  م دفعه لمن شاء كسائر أموال بيت المال له أن يعطيه المحتاج من ولي األمر 
 المسلمين من غير سبب ظا ر من غير حاجة.

 طالب: ................

 ال ، وال على طر ق اإلرث.
 طالب: ................

الشيء  قد يقول قائ  إن األجنبي أولى منه، من أي وجه؟  ذا وصلته النعمة واألجنبي ما وصله
 من  ذا الشخص.

 طالب: ................

 كم  .
 طالب: ................

من شيوخ البخاري عبد هللا بن محمد المسندي الجع ي ويقولون في ترجمته أن جده  و الذي أسلم 
جده أسلم على يد  ذا  ي فصار البخاري ينسب إلى جعف ألنعلى يده يمان الجع ي جد البخار 

عناية بهذه له عبد هللا ألنه  عجبنا له! ال، أنا أسند على أبيعبد هللا؟ ف بايح يا أالجع ي صح
 األمور.

 طالب: ................

معك؟  ما  ي وش الطبعة التياسمه مضبوط؟ محققة؟  ماذاراشد بن سعد ذا؟!  من  و؟رشدين 
 التركي؟

 طالب: ................

 عبد هللا. أبا ، انظر إليها يايمكن نعم يكعمون أنها محققة
 طالب: ................

  .رابن رشدين متأخ
 طالب: ................

 وجدوه عند سعيدالحنابلة إذا ضاع لهم شيء  وجدناه،
 طالب: ................

اإلشكال في نكول ال قهاء في التخر ج ظا ر ولضعف بضاعتهم في الحديث تجد  األول تابعي،
و خرجونه من سعيد أو يخرجونه من أي كتاب يقع بأيديهم بما في  االحديث في البخاري أحيانا 

در المصفهم ال يعتنون بتخر ج األحاديث من  ا،يقع له ذلك ك ير  -رحمه هللا -ذلك ابن قدامة
وبعضها شديد  ،األمر ال اني أنهم يجكمون بأحاديث بعضها ضعيف ،األقو   م الذي يليه

فهم  ،و روون بصيغة التمر ض ما كان في الصحيح له أص ،يكون ال وبعضها قد  ،الضعف
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على طالب العلم أن يجمع له بين  -ج  وعال -بعيدون عن االصطال  الحدي ي فمن نعمة هللا
 إذا جمع هللا له بين ال قه والحديث تمت نعمته. ،ال قه والحديث

 طالب: ................

ه ذلك قال بعضهم أنه ير ه بهذا اإلنقاذ أو ما أشب ،أو حرق  ،من غرق  ،يعني من أنقذه من  لكة
كلها فاتت  األحاديث التي ذه ماذا قال عن تخر ج  ،ألنه صار له عليه نعمة م   نعمة العتق

 ذكر ا في  ذه المسألة؟  ذه التي
 طالب: ................

 عبد هللا من فتح الباري. أحضر لنا الجكء ال اني عشر يا أبا
 طالب: ................

 شيء؟ ألنه قال وال أظنه متصال كالم الترمذي. أودرجته  ال يوجد تعليق على
 طالب: ................

 شيء. أومر عليه معلق نعم  ذا نخرجه من البخاري يمكن 
صلى هللا -وقال النبي  ،وكان الحسن ال ير  له والية ،إذا أسلم على يديه :قال رحمه هللا باب

 و أولى الناس بمحياه  :و ذكر عن تميم الداري رفعه قال «أعتقالوالء لمن » -عليه وسلم
 يذكر عن تميم واختل وا في صحة  ذا الخبر. ،ومماته

 طالب: ................

كذا للنس ي وكاد  ،قوله باب إذا أسلم على يديه فإن الوالء إلى آخره. "الوالء لمن أعتق" : م قال
وكان الحسن ال ير  له  ،لكشميهني الرج  بالتنكير أولىووقع في رواية ا ،ال ربري واألك ر رج 

وأ ر  ، من الياء من الوالء و و المراد بالواليةوفي رواية الكشميهني والء بدالا  ،والية كذا لألك ر
الحسن  ذا و و البصري وصله س يان ال وري في جامعه عن مطرف عن الشعبي عن يونس 

وقال س يان وبذلك  ،والي الرج  قاال  و بين المسلمينو و ابن عبيد عن الحسن قاال في الرج  ي
وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن  ،أقول أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن س يان

 ،وأخرجه ابن أبي شيبة من طر ق يونس عن الحسن ال ير ه إال إن شاء أوصى له بماله ،س يان
ف في األطراف  ذا الحديث أغ له من صن   ،و ذكر عن تميم رفعه  و أولى الناس بمحياه ومماته
و و مخرج له في  ،ا الداري فيمن أخرج لهوكذا من صنف في رجال البخاري ولم يذكروا تميما 

قال ولم يذكروا  ،وحديث الجساسة لكن له في البخاري شيء ،صحيح مسلم حديث الدين النصيحة
ا في وذكر البخاري في الرواية حدي ا  ،الداري فيمن أخرج له و و  ابت في جميع النسخ  ناا تميما 

وأخرجه مسلم من حدي ه وليس عنده  ،اإليمان لكن جعله في ترجمة باب و و الدين النصيحة
 مسلم؟!  أوما عنده غيره؟! يعني البخاري  كيفغيره، 

 طالب: ................
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 ن مسنده.ال يكون مأي نعم المهم 
 طالب: ................

ال، مسند من يروي عن الرسول من الصحابة وقد تكلمت عليه  ناك وذكرته من حديث أبي 
ا فلم يتعين يعني كتاب العلم ومن كتاب اإليمان وذكرته من حديث أبي  ر رة وغيره أيضا  ، ر رة

اري نسب إلى بني الدار من و و ابن أوس بن خارجة بن الكواد اللخمي  م الد ،المراد في تميم
المقصود أن الخبر ال ي بت  ،وكان من أ   الشام و تعاطى التجارة في الجا لية إلى آخره ،لخم

 ه في البخاري ما ألحد كالم.أن يقرأ في التخر ج خالص ماداممن  ،ونسبته للبخاري فيها تدليس
 طالب: ................

 بصحيح  ذا جه  في التخر ج. ليس
 ................طالب: 

 نوع تدليس القارئ ما يدري عن شيءعلى ك  حال ما بين كي ية التخر ج عند البخاري و ذا فيه 
 .-والسالم عليه الصالة-ولنا قول النبي 

 طالب: ................

 من  و؟ وحديث،
 طالب: ................

 ال.
 طالب: ................

 ه أمامة بن يحيى حديث أبي أمامة.عندنا عكس وحديث معاوية في نحن
 طالب: ................

 وحديث تميم..
 طالب: ................

 إيه للسابق.
 طالب: ................

 واللقيط فص ..
 طالب: ................

 اللقيط األخير آخر فص .
 طالب: ................

 قال عن تخر جه؟ ماذا
 طالب: ................

 أي جكء؟في 
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 طالب: ................

  اللهم ص  وسلم على عبدك...


